
FITXA D'INVENTARI PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECT ÒNIC 
 

Núm. catàleg: P16 Identificador: PONOU 
Terme municipal: EL PERELLÓ Comarca : BAIX EBRE 
Coordenades UTM: X: 307364.2; Y: 4527382.9 Alçada snm: 130 
Núm. jaciment IPAC:  Codi de registre IPAC:  
Règim jurídic: Municipal Cronologia: Modern 
Protecció:  
Tipus de jaciment: Font, mina d’aigua, pou 
Referència cartogràfica:  
 

 
Base topogràfica 1:5.000. ICC 

 

 
Cartografia topogràfica 1:1.000. ICC 

 

 
Ortofotomapa 1:2.500. ICC 

Situació:   El Ponou (literalment “pou nou”) està situat entre el què era la Via 
Augusta i el casc urbà, al mig del barranc de les Oliveres.  
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Notícies històriques: 
 

Tampoc hi ha una referència exacta del seu origen però si observa el desgast (a 
llocs de 12 cm de profunditat) que el pas de la corda ha fet a les pedres vives del brocal, 
és evident que té molts segles d’antiguitat. Darrerament, per tenir aigua corrent a la 
peixateria, s’hi va posar una bomba hidràulica i se’l va tancar amb una porteta, tenint 
per això que fer-li obres amb ciment. “Va ésser una mala pensada. Encara som a temps 
de treure-li tot el que sobra, deixant-lo com abans, i seria bo, a més, construir-hi una 
petita paret protectora per tal de desviar l’aigua de les barrancades, ja que últimament 
aquestes han fet molta mossa als seus fonaments” (Boyer - Pallarès, 68 i nota 1). 
 
 
Descripció: 
 

Es tracta d’un pou cobert amb volta de canó, tot fet de maçoneria. A diferència 
de les fonts de la Cuitora, la Panavera i de l'Abeurador, a les quals es va dotar d'una 
certa monumentalitat mitjançant un arc adovellat i una volta de canó, l'estructura dels 
pous és molt senzilla i estrictament funcional, sense cap pretensió ornamental. A més, a 
la dècada del anys setanta, s’hi va instal·lar una bomba hidràulica i se’l va tancar amb 
una porteta, tenint per això que fer-li obres amb ciment. A més a més, la vegetació el va 
cobrint poc a poc, malmetent l’estructura. 

 
 

 


